Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Friese Schaakbond
woensdag 25 september 2019 te Leeuwarden; 19.45 - 22.00 uur
1.
Opening
De interim-voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom, in het bijzonder de
heer E. Mijnheer die namens de KNSB de vergadering bijwoont, en de heer D.
Kruithof, erelid van de FSB.
Aan het begin van de jaarvergadering staan de aanwezigen stil bij de leden die ons
ontvielen in het afgelopen jaar, te weten, A. Niemarkt (Westergoo), H. van der Wijk
(Heerenveen) en J. Breimer (Rijs). Nog toegevoegd wordt de naam van J. Westra
(DSC Drachten).
2.
Vaststelling agenda; mededelingen en ingekomen stukken
Een aangepaste versie van de agenda is enkele dagen voor de ALV rondgestuurd,
omdat er nog belangrijke wijzigingen waren t.a.v. de bestuursverkiezingen.
Ook wordt nog een presentatie door E. Mijnheer aan de agenda toegevoegd.
De secretaris heeft bericht van verhindering ontvangen van de schaakclubs
Emmeloord, Hynste Sprong, NEO en ODI Workum; van het bestuur van de Nosbo en
van erelid R. Heite.
De schaakclubs Bakkeveen, Lege Geaen en Lemmer zijn zonder bericht afwezig.
Er zijn geen ingekomen stukken, maar J. Hibma krijgt de gelegenheid aandacht te
vragen voor het tijdschrift Skaakstikken.
Competitieleider H. van Dijk zal de overige agendapunten als voorzitter behandelen,
opdat de secretaris het schrijfwerk kan verzorgen.
3.
Notulen van de ALV van 19 september 2018
Deze notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
4.

Jaarverslagen Friese Schaakbond 2018-2019

a.
Jaarverslag secretaris 2018-2019
De heer J. van den Berg meldt een aanvulling m.b.t. de jeugdkampioenschappen die
in samenwerking met de Nosbo gehouden zijn en waarbij Gorredijk zich kampioen
van Friesland in de leeftijdsklasse DE mag noemen.
b.
Jaarverslag competitieleider 2018-2019: ongewijzigd vastgesteld.
5.
Financiën
a.
Verslag kascommissie
Namens de kascommissie voert Tj. Wiersma (Em. Lasker) het woord. De commissie
heeft alle stukken van de penningmeester in orde bevonden en stelt de vergadering
voor het bestuur decharge te verlenen. De vergadering stemt hiermee in.

b.
Vaststelling financieel jaarverslag 2018-2019
Dit jaarverslag wordt zonder verdere vragen ongewijzigd vastgesteld.
c.
Toelichting op de begroting 2019-2020
G. van der Heide (Schaakwoude) heeft een omissie in de begroting voor volgend
seizoen geconstateerd. Het lijkt erop dat aan de inkomstenkant de contributies
weggevallen zijn. De penningmeester staat enigszins voor een raadsel, maar kan na
de pauze via Powerpoint laten zien dat er met de overzetting van document iets
misgegaan is.
d.
Vaststelling begroting
De begroting 2019-2020 wordt voorlopig vastgesteld.
e.
De kascommissie
De kascommissie van de FSB ziet er voor het seizoen 2019-2020 als volgt uit:
Emmeloord, Franeker en Heerenveen.
6.
Prijsuitreiking seizoen 2018-2019
De competitieleider reikt de klokken uit over het seizoen 2018-2019. De prijswinnaars
blijken binnen slechts een aantal verenigingen te huizen, met name Schaakwoude,
Rijs en Philidor zijn grootverdieners. De aanmoedigingsklok voor de club die de
meeste ledenwinst boekte, is voor Schaakwoude.
Aan de vertegenwoordiger van Philidor-II wordt nog de Berend Nautabokaal
overhandigd voor de bekerwinnaar 2018-2019.
7.
KNSB- en FSB-competitie
a.
KNSB-competitie 4e klasse en 5e klasse: Er hebben zich
geen nieuwe verenigingen vanuit de FSB gemeld voor deelname aan deze
competitie. De teams die vorig seizoen deelnamen, zijn wel opnieuw van de
partij.
b.
FSB-competitie 2019-2020:
Na een seizoen van viertallencompetitie heeft de CL een enquête gehouden
onder de verenigingen en teamleiders. Er wordt over het algemeen met
tevredenheid op de competitie teruggekeken, hoewel er aanvankelijk bij deze
en gene twijfel heerste. Na het tweede jaar van de viertallencompetitie zal er opnieuw
geëvalueerd worden.
B. Vroom (Schaakwoude) ziet dat er in zijn team drie spelers gestopt zijn. Hij
heeft dit bij de CL gemeld, maar die heeft de melding niet als een verzoek tot
aanpassing van de indeling beschouwd. De CL heeft gezien dat er meer
teams zijn die het lastig zullen krijgen, maar met die overweging is bij de
indeling geen rekening gehouden. De indeling kan niet meer gewijzigd
worden, meldt de CL. Voor Schaakwoude zou dat terugtrekking van het
betreffende team kunnen betekenen. Vroom is teleurgesteld in de reactie van
de CL.
Vanuit de vergadering wordt er gereageerd. C. Draijer (Rijs) spreekt juist de uitdaging
van te schaken tegen sterkere teams/spelers aan. H. Mylanus (DSC Drachten)
is van mening dat dit de consequentie van viertallen is en dat we dat voor lief
moeten nemen.

B. Keizer (De Donger) vraagt of het mogelijk is een concept-indeling te publiceren,
waarna aanpassing mogelijk is. De CL zegt dat het mogelijk is in een eerder
stadium een klassenindeling bekend te maken. G.A. Torensma (Jurjen
Tolsma) ziet hier wel wat in. P. Koning (Mid-Fryslân) suggereert ruil van
teams, maar de CL is hierop tegen. Er komt meer bij kijken dan alleen het
ruilen van twee of meer teams. G. van der Heide (Schaakwoude) informeert
naar de mogelijkheid dat het team van zijn vereniging vrijwillig in een lagere
klasse geplaatst wordt. De CL meldt een vrije plek in klasse 3B. Ook J. Claus
(Jurjen Tolsma) roept Schaakwoude op de sportieve uitdaging aan te gaan.
M. Wassenaar (WES Wolvega) geeft ten slotte aan verrast te zijn door de uitslag van
de enquête, met name door het hoge aantal positieve reacties.
8.
Organisatie FK’s
De organisatie voor de FK’s in 2019-2020 ziet er als volgt uit:
- FK Snelschaak: Schaakcombinatie Leeuwarden
- FK Rapid: TAL (Steenwijk - Wolvega - Heerenveen)
- FK 60+: Philidor Leeuwarden
- FK Clubviertallen: J. Hibma
- FK Senioren: Philidor Leeuwarden
G. van der Heide (Schaakwoude) start een discussie over naamgeving van het FK
Senioren. De organisatie van het FK 2018 in Leeuwarden had het toernooi gesierd
met de naam Haije Kramertoernooi; de organisatie door Schaakwoude was daarvan
niet gecharmeerd: het FK is het FK en dient geen naam te hebben. Wel kan de naam
voor de trofee gebruikt worden: de Haije Kramerbokaal. De vergadering spreekt zich
hiervoor unaniem uit.
Jeugdkampioenschappen:
- FK A - E: schaakclub Sneek heeft de organisatie nog in beraad.
- FK FGH: DSC Drachten
(Pauze, waarin de 31 deelnemers aan het bekertoernooi geloot worden.
Bekerwinnaar Philidor-II loot vrij in de eerste ronde).
Na de pauze volgt de presentatie door de heer E. Mijnheer. De kern van zijn bijdrage
is de vraag hoe als schaakclub om te gaan met het verschijnsel seksuele intimidatie.
Hij vertoont een powerpointpresentatie die de leden ook via de website kunnen
inzien. Het is van belang om in elke club gedragsregels op te stellen en jeugdleiders
elke drie jaar een Verklaring omtrent Gedrag (VoG) te laten aanvragen.
Daarnaast bespreekt hij een aantal onderwerpen, variërend van de btw-afdracht, een
tuchtzaak bij het ONK te Dieren en de contributie-inning door het Bondsbureau i.p.v.
door de regionale bonden als een proef bij de samenwerking tussen Osbo, SBO en
SGS.
J. Weggen (De Twee Kastelen) stelt een vraag aan de KNSB-afgevaardigde over de
Nationale Jeugdkampioenschappen, die opnieuw niet in de noordelijke regio
gehouden worden. De secretaris heeft contact gehad met E. van Breugel (KNSB) en
belangstelling voor de organisatie in 2020-2021 gemeld.

9.

Bestuursverkiezingen

Penningmeester S. Visser geeft een terugblik op de werkzaamheden van de
Werkgroep die het afgelopen jaar zes keer bijeen is geweest om zich te buigen over
de organisatie en het beleid van de FSB. Ook de samenstelling en de beoogde
werkwijze van de uit de Werkgroep ontstane commissies licht hij toe. Deze
commissies zijn dynamisch, passend bij de mensen die het werk doen en kunnen
wisselend van samenstelling zijn.
Het FSB-bestuur wil af van de klassieke structuur, maar slaat een nieuwe richting in.
Er bestaan geen duidelijke grenzen tussen de diverse functies. Aan elke commissie
is ten minste één bestuurslid deelnemer; deze legt verantwoording af aan het
bestuur.
J. Hibma (Em. Lasker), de beoogde nieuwe voorzitter, geeft nog een toelichting op
zijn keuze zich beschikbaar te stellen. Hij heeft veel ervaring in het werken in
duobanen en ziet ook binnen de FSB-organisatie daartoe goede mogelijkheden.
M. de Jong vult hierbij aan dat de jeugdcommissie al samengesteld is en er een
eerste bijeenkomst gepland staat.
Dan volgt de verkiezing, waarbij de voorzitter in functie gekozen dient te worden.
De vergadering benoemt bij acclamatie de heer J. Hibma als de nieuwe voorzitter
van de FSB.
De heer H.J. Dijkstra (Westergoo) wordt gekozen; hij zal de vertrekkende secretaris
opvolgen. De heer H. van Dijk (Steenwijk) blijft voor een nieuwe termijn de
competitieleider en de heer M. de Jong treedt als jeugdleider aan. Ook zij worden
allen bij acclamatie gekozen.
- G. van der Heide (Schaakwoude) vraagt n.a.v. de presentatie met betrekking tot de
commissie Financiën zich af wie er straks verantwoordelijk is voor die financiën. Het
antwoord van de penningmeester luidt dat het bestuur verantwoordelijk is en blijft.
Vandaar ook dat de kascommissie voorstelt aan het bestuur, niet de
penningmeester, decharge te verlenen.
10.
Rondvraag
- M. de Jong (Philidor) wil in FSB-verband een cursus Schaaktrainer-I geven en
vraagt de aanwezigen hiervan melding te maken binnen hun verenigingen. De
KNSB-vertegenwoordiger onderstreept het belang van deze cursus;
- G. van der Heide (Schaakwoude) heeft een vraag over de regeling m.b.t. invallers
in een bekerteam. Voor het invallen van een niet-opgegeven speler geldt voor de
vaststelling van de gemiddelde sterkte de rating per augustus voorafgaand aan het
seizoen;
J. Hibma (em. Lasker) zag reeds uitgeschakelde spelers in de loop van het
bekertoernooi uitkomen voor een ander team van dezelfde vereniging. Dit kan alleen
indien het invallen in een hoger team gebeurt. Bij uitschakeling is een team
uitgeschakeld, niet per se elke individuele speler.
11.

Sluiting

De voorzitter zet aan het einde van de bijeenkomst twee mensen in het zonnetje.

P. Koning (Mid-Fryslân) wordt bedankt voor zijn enthousiasmerende rol bij alle
bijeenkomsten van de Werkgroep in het voorbije seizoen.
B. van der Zwaag wordt na drie jaar uitgezwaaid als secretaris, waarvan twee jaar in
de dubbele rol als interim-voorzitter.
De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur.

